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FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET

För att beskriva de olika avsnitten i villkoret finns
färgmarkeringar till din hjälp.
Grönt
Visar vad försäkringen gäller för.
Gult
Visar vilka aktsamhetskrav och särskilda
bestämmelser som finns. Om inte
aktsamhetskraven följs kan ersättningen
sättas ned helt eller delvis.
Rött
Visar vad försäkringen inte gäller för.

2

Välkommen till Agria Djurförsäkring

A. Agria Hjort Hjord

Det här är försäkringsvillkoren

A.1 Vem försäkringen gäller för

I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för
Agrias Hjortförsäkringar.

●●Försäkringen gäller för försäkringstagaren i egenskap av
ägare till den försäkrade hjorden. Försäkringen gäller inte för
ny ägare efter en överlåtelse av hjorden eller av djur ingående
i hjorden.

Om inte annat har avtalats består dina villkor av tre delar: för
säkringsbrevet, villkoren för den försäkring som du har tecknat
samt Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar.
Dessutom gäller Försäkringsavtalslagen (2005:104) och andra
författningar på området i tillämpliga delar.

A.2 När försäkringen gäller

●●Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under
försäkringstiden.

A.3 Var försäkringen gäller

Över tiden förändras ibland vissa delar av försäkringsvillkoren.
Sådana eventuella förändringar meddelar vi dig inför en ny för
säkringsperiod i form av ett villkorstillägg. Ett villkorstillägg
som är daterat senare än detta villkor eller Allmänna bestäm
melser ersätter motsvarande punkter i villkoret.

●●Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i hjort
hägn som försäkringstagaren äger, arrenderar eller disponerar.
A.4 Försäkrade djur

●●Försäkringen gäller för det antal djur som anges i försäkrings
Om ett villkor i de Allmänna bestämmelserna och ett försäk
ringsvillkor motsäger varandra, är det alltid försäkringsvillkoret
som gäller.

brevet och som tillhör den försäkrade hjorden. Försäkringen kan
bara tecknas för samtliga djur i hägnet. Djuren delas in i två
grupper:
• Grupp 1: Kron/Dovvilt över 18 månaders ålder
• Grupp 2: Kron/Dovvilt 6–18 månader gamla

Kontrollera din försäkring
Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du
kontrollerar att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med
den försäkring du har ansökt om. Var uppmärksam på att det i
försäkringsbrevet kan finnas texter som begränsar eller utökar
villkorens omfattning. Om någon uppgift är felaktig måste du
snarast kontakta Agria och påtala felet. Gör du inte det kan
ersättningen sättas ned eller helt utebli.

Undantag: Försäkringen gäller inte för djur under samma
kalenderår som de föds även om det uppnått sex månaders ålder.

A.5 Försäkringsbelopp

●●Djurens försäkringsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev.
Den ersättning du får för djur i grupp 2 beräknas utifrån när på
året djuret dött (skademånad) enligt tabellen nedan:
ERSÄTTNINGSNIVÅER FÖR DJUR I GRUPP 2
Skademånad

Andel av djurets försäkringsbelopp

januari–februari

50 %

mars–april

60 %

maj–augusti

70 %

september–oktober

80 %

november–december

90 %

A.6 Försäkringens omfattning
A.6.1 Dör eller avlivas

●●Du får ersättning med upp till försäkringsbeloppet om
djur dör eller blir så sjuka eller skadade att de måste avlivas.
Saneringsslakt, till exempel vid hög ålder, fruktsamhets
störningar och beteenderubbningar där djuret inte uppvisar
kliniska tecken på sjukdom omfattas inte av försäkringen.
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A.6.2 Stöld, tjuvslakt eller yttre åverkan på stängsel

Aktsamhetskrav:
• Du måste avmaska djuren årligen.
• Samtliga grindar till hägnet ska hållas låsta.
• Du måste underhålla stängslet och se till att det är i gott
skick och inte är olämpligt placerat i förhållande till diken,
överhängande träd och dylikt.

●●Du får ersättning med upp till försäkringsbeloppet om djur
försvinner genom stöld, tjuvslakt eller yttre åverkan på stängslet
och inte återfinns inom tre månader. En förutsättning för
ersättning är att du löpande för en hägnjournal och kan redovisa
hur många djur du hade i hägnet alldeles före försvinnandet samt
deras ålder. Du måste snarast anmäla försvinnandet till Läns
styrelsen för att upprätta en handlingsplan och söka efter djuren.
Vid misstanke om brott ska händelsen även polisanmälas.

B. Agria Hjort Enskild

A.7 Vid skada

●●Har du inte följt de aktsamhetskrav eller de anvisningar vid

B.1 Vem försäkringen gäller för

eller inför skada som finns i produktvillkoret och de allmänna
bestämmelserna kan ersättningen sättas ned enligt bestämmel
serna i försäkringsavtalslagen. Se Allmänna bestämmelser för
Agrias lantbruksförsäkringar.

●●Försäkringen gäller för försäkringstagaren i egenskap av
ägare till det försäkrade djuret. Försäkringen gäller inte för ny
ägare efter en överlåtelse av djuret.
B.2 När försäkringen gäller

●●Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar

Vid misstanke om smitta i hjorden måste du kontakta din veterinär
för en utredning för att få rätt till ersättning ur försäkringen.

under försäkringstiden. Försäkringen upphör vid förfallodagen
det kalenderår djuret uppnår 12 år (dovhjort) respektive
14 år (kronhjort).

Om djur dör eller måste avlivas gäller följande:
●●Obduktion: Vid upprepade dödsfall i din hjord utan att
orsaken är fastställd måste du låta obducera döda djur. Du måste

B.3 Var försäkringen gäller

●●Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i hjort
hägn som försäkringstagaren äger, arrenderar eller disponerar.
Vid transport till, ifrån eller vistelse på annan plats krävs att
Agria i förväg godkänt detta.

också kontakta Viltsektionen vid SVA i Uppsala för utredning
och rådgivning.

●●Destruktion/verifikation: För djur som skickats till destruk
tion med Svensk Lantbrukstjänst eller motsvarande företag
gäller att skadefallet ska verifieras med transportsedel från
kadaverhämtningen. Om du grävt ner ett djur måste dödsfallet
kunna verifieras av antingen ett Agriaombud eller två ojäviga
vittnen som skriftligen ska intyga att de sett det döda djuret.

B.4 Försäkrat djur

●●Försäkringen gäller för den hjort som anges i försäkrings
brevet under förutsättning att hjorten är id-märkt.
B.5 Försäkringsbelopp

A.8 Begränsningar och aktsamhetskrav

●●Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är

A.8.1 Karenstid

den högsta ersättning du kan få ur försäkringen.

●●Försäkringens karenstid är 20 dagar. Karenstiden gäller
inte för skador som är orsakade av plötsligt yttre våld, till
exempel benbrott.

B.6 Försäkringens omfattning
B.6.1 Dör eller avlivas

●●Du får ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din
A.8.2 Allmänna begränsningar

hjort insjuknar eller skadas så allvarligt att den dör eller måste
avlivas. Hjorten är då så dålig att veterinär bedömer att den bör
avlivas. Saneringsslakt, till exempel vid hög ålder, upphörd
avelsduglighet eller beteenderubbning där djuret inte uppvisar
kliniska tecken på sjukdom omfattas inte av försäkringen.

●●Försäkringen gäller inte för djur som dött eller avlivats
till följd av undernäring.
A.8.3 Självrisk

●●Din självrisk framgår av försäkringsbrevet. Lägsta självrisk
är försäkringsbeloppet för ett vuxet djur.

●●Krav: Det är alltid en veterinär som ska besluta om hjorten
behöver avlivas. Du eller din veterinär måste kontakta Agrias
huvudkontor i Stockholm innan hjorten avlivas. Veterinärbeslut
krävs inte vid akuta skador där omedelbar avlivning är nödvän
dig av djurskyddsskäl.

A.8.4 Aktsamhetskrav

●●Om aktsamhetskraven inte följs kan ersättningen sättas ned
eller helt utebli.
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B.6.2 Stöld, tjuvslakt eller yttre åverkan på stängsel

B.8.4 Aktsamhetskrav

●●Du får ersättning med upp till försäkringsbeloppet om
hjorten försvinner genom stöld, tjuvslakt eller yttre åverkan på
stängslet och inte återfinns inom tre månader. Du måste snarast
anmäla försvinnandet till Länsstyrelsen för att upprätta en
handlingsplan och söka efter djuret. Vid misstanke om brott
ska händelsen polisanmälas.

●●Om aktsamhetskraven inte följs kan ersättningen sättas ned
eller helt utebli.
Aktsamhetskrav:
• Du måste avmaska hjorten årligen.
• Samtliga grindar till hägnet ska hållas låsta.
• Du måste underhålla stängslet och se till att det är i gott
skick och inte är olämpligt placerat i förhållande till diken,
överhängande träd och dylikt.

B.7 Vid skada

●●Har du inte följt de aktsamhetskrav eller de anvisningar vid
eller inför skada som finns i produktvillkoret och de allmänna
bestämmelserna kan ersättningen sättas ned enligt bestämmel
serna i försäkringsavtalslagen. Se Allmänna bestämmelser för
Agrias lantbruksförsäkringar.
Vid misstanke om smitta i hjorden måste du kontakta din veterinär
för en utredning för att få rätt till ersättning ur försäkringen.
Om hjorten dör eller måste avlivas gäller följande:
●●Obduktion: Har hjorten dött utan att de bakomliggande
orsakerna säkert har fastställts måste du låta obducera hjorten

om inte Agria medger undantag.

●●Destruktion/verifikation: För djur som skickats till destruk
tion med Svensk Lantbrukstjänst eller motsvarande företag
gäller att skadefallet ska verifieras med transportsedel från
kadaverhämtningen. Om du grävt ner ett djur måste dödsfallet
kunna verifieras av antingen ett Agriaombud eller två ojäviga
vittnen som skriftligen ska intyga att de sett det döda djuret.
B.8 Begränsningar och aktsamhetskrav
B.8.1 Karenstid

●●Försäkringens karenstid är 20 dagar. Karenstiden gäller
inte för skador som är orsakade av plötsligt yttre våld, till
exempel benbrott.
B.8.2 Allmänna begränsningar

●●Försäkringen gäller inte om hjorten dött eller avlivats till
följd av undernäring.
B.8.3 Självrisk

●●Försäkringen har en självrisk på tio procent av hjortens
försäkringsbelopp.
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Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 049828 18 50 | Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00
Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län
020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar
Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 | Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00
Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00 | Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg
0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00
Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) Org nr 516401-8003 | Styrelsens säte: Stockholm | Tegeluddsvägen 11–13, Box 70306, 107 23 Stockholm
Tel 0775-88 88 88, fax 08-588 421 80 | info@agria.se | Bankgiro 950-0059

agria.se
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Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag
för djur- och grödaförsäkring. Vi hjälper dig att hitta en försäkring
som passar dig och din hjort. Prata med ditt Agriaombud som du
hittar på agria.se eller ring vårt kundcenter på 0775-88 88 88.

